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Rektor Univerzity Komenského v Bratislave (ďalej len „UK“) vydal dňa 16. 7. 2010 v súlade 
s čl. 10 ods. 3 a ods. 6 Organizačného poriadku UK dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 
4/2010 smernici rektora UK v Bratislave, ktorou sa upravuje postup Archívu Univerzity 
Komenského v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z archívnych 
dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou sa vydáva 
cenník poskytovaných služieb. 

Čl.1 
 
Vnútorný predpis č. 4/2010 smernica rektora UK, ktorou sa upravuje postup Archívu 
Univerzity Komenského v Bratislave pri vyhotovovaní kópií, odpisov, výpisov a rešerší z 
archívnych dokumentov a pri vydávaní neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia a ktorou 
sa vydáva cenník poskytovaných služieb, sa mení a dopĺňa takto: 
 
1. V čl. 7 odsek 1 znie:  
 
„Archív UK preberá každoročne od 16. decembra do 20. decembra do trvalej úschovy od 
Oddelenia študijných vecí Rektorátu UK originály neprevzatých dokladov o ukončenom 
vysokoškolskom štúdiu (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, špecializačná skúška, dodatok 
k diplomu) o odovzdaní dokladov sa vyhotoví zápisnica.“. 
 
2. V čl. 7 sa vypúšťa odsek 2.  
 
3. V čl. 9 ods. 2 sa vypúšťajú slová „Príloha č. 4 Poplatky za vydanie neprevzatých dokladov 

o absolvovaní štúdia“. 
 
4. Príloha č. 4  „Poplatky  za vydanie neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia, vydanie 

neprevzatých dokladov o absolvovaní štúdia“ sa vypúšťa. 

Čl. 2 
 
Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť 16. 7. 2010 
 
 
V Bratislave dňa 14. 7. 2010 

 
 
..................................................... 
doc. PhDr. František Gahér, CSc. 

 rektor UK 


